Restaurang Tatung
Bantorget 6, 222 29 Lund
Boka bord och mat för avhämtning på 046-138119, 046-2111506
Förrätter
1. Vårrulle/vegetariska vårrullar (8 st)
2. Skaldjurssallad
3. Räkcocktail
4. Grönsakssallad
5. Räkchips

47:47:52:47:39:-

Soppor
6. Kycklingsoppa
7. Tre ingredienser soppa (kyckling, skinka, räkor)
8. Räksoppa med crabstick
9. Tatungsoppa
10. Sparrissoppa med räkor
11. Majssoppa med räkor
12. Majssoppa med kyckling
13. Ägg och tomat soppa

47:50:50:50:50:50:50:47:-

115:115:115:115:105:105:105:102:-

Fisk
23. Friterad crabsticks med grönsaker
24. Friterad crabsticks m. sötsur-, curry-, eller starksås
25. Friterad fiskfilé med grönsaker
26. Friterad fiskfilé med sötsur-, curry-, eller starksås
27. Stekt bläckfisk med grönsaker
28. Friterad bläckfisk m. sötsur-, curry-, eller starksås

99:99:99:99:102:102:-

Biff
29. Strimlad biff med lök
30. Strimlad biff med purjolök
31. Strimlad biff med bambuskott
32. Strimlad biff med paprika
33. Strimlad biff i currysås
34. Strimlad biff med grönsaker
35. Strimlad biff med tomater
36. Strimlad biff med ananas i sötsursås
37. Strimlad biff med champinjoner

106:106:106:106:106:106:106:106:106:-

Fläsk
38. Friterad fläsk med sötsur-, curry-, eller starksås
39. Stekt fläsk med grönsaker
40. Stekt fläsk med bambuskott och champinjoner
41. Stekt fläsk i currysås
42. Chao Samsi
43. Stekta köttbullar i soyasås
44. Stekta köttbullar i currysås

Kyckling
45. Stekt kyckling med grönsaker
46. Stekt kyckling med champinjoner
47. Stekt kyckling med ananas i sötsursås
48. Stekt kyckling med bambuskott
49. Stekt kyckling med cashewnötter
50. Stekt kyckling i soyasås
51. Stekt kyckling i currysås
52. Friterade kycklingbitar med sötsur-, curry-, eller
starksås

105:105:105:105:105:105:105:105:-

Anka

Räkor
14. Friterade räkor med sötsur-, curry-, eller starksås
15. Friterade räkor med grönsaker
16. Stekta räkor i currysås
17. Stekta räkor i sötsursås
18. Stekta små räkor med tomater
19. Stekta små räkor med cashewnötter
21. Chop Suey de luxe
22. Räkomelett

Dagens lunch
Måndag - Fredag mellan 11.30-15.30
Inkl dryck, sallad och kaffe

55. Stekt anka med grönsaker i soyasås
56. Friterad anka med sötsur-, curry-, eller starksås
57. Friterad anka med grönsaker

128:128:128:-

Övrigt
58. Elefantöra med pommes frites
59. Chicken nuggets med pommes frites
60. Schnitzel med pommes frites
61. Friterad rödspätta med pommes frites
62. Köttbullar med pommes frites

109:95:103:103:95:-

Ris/Nudlar
65. Stekt ris de luxe (kyckling, biff, räkor)
66. Stekt ris med biff
67. Stekt ris med räkor
68. Stekt ris med kyckling
69. Nasi Goreng (Stekt ris)
70. Stekta nudlar de luxe (kyckling, biff, räkor)
71. Stekta nudlar med räkor
72. Stekta nudlar med kyckling
73. Bami Goreng (Stekta nudlar)

101:99:99:99:104:101:99:99:104:-

Vegetarisk
74. Stekta blandade grönsaker
75. Stekta blandade grönsaker i sötsursås
76. Stekt ris med grönsaker
77. Stekta nudlar med grönsaker

94:94:91:91:-

Dessert
103:103:103:103:103:95:95:-

79. Friterade bananer/ananas med glass
80. Banana Split
81. Glass med chokladsås
82. Glass med frukt
83. Tatung special dessert

45:55:40:40:55:-

Köksmästaren rekommenderar
Recommended specials
102. Stekta räkor med grönsaker i starksås
Fried prawns with vegetables in hot sauce

115:-

103. Stekta räkor i vitlöksås
Fried prawns with garlic sauce

115:-

104. Friterad krabba med grönsaker i starksås
Deep fried crab with vegetables in hot sauce

105:-

105. Friterad fiskfilé med grönsaker i starksås
Deep fried fish with vegetables in hot sauce

105:-

106. Stekt bläckfisk med grönsaker i sötstarksås
Fried squid with vegetables in hot sauce

105:-

107. Tatung biff special (kinesisk barbecuesås)
Tatung beef special (Chinese barbecue sauce)

109:-

Tre små rätter

108. Strimlad biff med grönsaker i starksås
Beef with vegetables in hot sauce

109:-

Friterade räkor
Friterat fläsk i sötsursås
Biff med bambuskott

109. Stekt biff med broccoli, champinjoner och bambuskott
Fried beef with broccoli, mushrooms and bamboo shoots

109:-

Pris: 106:-

110. Tatung anka special
Tatung duck special

129:-

111. Tatung kyckling special (kinesisk barbecue sås)
Tatung chicken special (Chinese barbecue sauce)

109:-

Till Tre och
Fyra små rätter
ingår friterade
bananer med glass

112. Stekt kyckling och räkor i sötsursås
Fried chicken and prawns in sweet and sour sauce

112:-

113. Stekt kyckling och räkor i stark sås
Fried chicken and prawns in hot sauce

112:-

114. Stekta räkor special (sötstark)
Fried prawns special (hot and sweet)

115:-

115. Stekt fläsk special (sötstark)
Fried pork special (hot and sweet)

105:-

116. Stekt kyckling och räkor med grönsaker
Fried chicken and prawns with vegetables

112:-

Fyra små rätter
Friterade räkor
Friterat fläsk i sötsursås
Biff med bambuskott
Kyckling i currysås

Pris: 109:-

Extra ris 15:Extra sås 10:Extra cashewnötter 15:-

Spett (serveras med ris eller pommes frites)
117. Räkor på spett i satésås
Prawn skewer in saté sauce

112:-

120. Kyckling på spett i satésås
Chicken skewer in saté sauce

109:-

121. Skaldjur på spett i satésås (räkor och crabsticks)
Seafood skewer in saté sauce (prawns and crabfish)

112:-

122. Tatung spett special (räkor, kyckling och crabsticks)
Tatung special skewer (Prawn, chicken and crabfish)

115:-

Vi har även dricka för
avhämtning

Har ni allergier?
Fråga oss om det, så gör vi
vårt bästa för att hitta
alternativ till er

